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Cinkarna Celje tudi z nogometom na trg Evropske unije 
 

Cinkarna Celje bo tudi v novi sezoni ponosni sponzor Nogometnega kluba Celje 

(v nadaljevanju NK Celje). Po osvojitvi naslova državnega prvaka bodo celjski 

nogometaši danes odpotovali v Zagreb, kjer jih jutri čaka preizkušnja z 

Dinamom. Tik pred odhodom jim je uspešen začetek nove sezone na domačih 

zelenicah zaželelo tudi vodstvo Cinkarne Celje.  

 

Predsednik Uprave Cinkarne Celje Aleš Skok je Celjanom ob 100-letnici nogometa v Celju 

čestital za zgodovinski uspeh kluba v tej neobičajni sezoni 2019/2020. Zapomnili si jo 

bomo predvsem po koronavirusu, ki pa se je za Celjane izkazal kot priložnost za osvojitev 

vrha domače lestvice.  

 

Skok je posameznikom posebej čestital tudi za osvojitev vseh individualnih priznanj 

Sindikata profesionalnih igralcev nogometa Slovenije. Najboljši igralec letošnje sezone je 

namreč kapetan Celjanov Mitja Lotrič, najboljši mladi nogometaš je Dario Vizinger, 

najboljši trener pa Dušan Kosič. 

 

Razlogov za odločitev o nadaljnji podpori nogometašem Knežjega mesta je več. 

Predsednik Uprave Cinkarne Celje Aleš Skok: 

 

»Odraz trajnostnega delovanja našega podjetja je tudi podpora dejavnostim, ki 

izboljšujejo kakovost življenja v lokalnem okolju, pa naj gre za kulturo, izobraževanje, 

šport, dobrodelnost. Še posebej želimo spodbujati tiste aktivnosti, ki so namenjene 

napredku mladih. Tu NK Celje z vpeljanim Šolskim nogometnim centrom, velikim 

številom igralcev v mlajših kategorijah in s strokovno podporo mladih domačih trenerjev 

zagotovo igra pomembno vlogo. 

 

Hkrati pa je sponzorstvo nogometu letos dobilo nov pomen z možnostjo nastopanja na 

evropskih zelenicah. To v podjetju razumemo kot dodatno podporo našemu dolgoletnemu 

nastopu na trgih Evropske unije. Ta namreč predstavlja kar 65-odstotni delež celotnega 

izvoza podjetja. Cinkarna Celje je dokazala, da se kot relativno majhno podjetje na 

zahtevnem zahodno evropskem trgu lahko bori z mnogo večjimi tekmeci in pri tem 

dosega izvrstne rezultate.« 

 

Tudi nogometašem želimo uspešen start na evropski ravni tekmovanj ter uspešno 

nadaljevanje zgodbe iz pretekle sezone. 

 

 

mailto:info@cinkarna.si

